Dolní Rožínka, 2022-06-03

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Nabídka pracovního místa
Název pracovního místa:

technický pracovník V – síťový specialista

Počet nabízených míst:

1

Místo výkonu práce:

DIAMO státní podnik
odštěpný závod GEAM,
č. p. 86,
592 51 Dolní Rožínka

Stupeň mzdového tarifu:

8.

Požadované vzdělání:

SŠ/VŠ v oborech informatika, telekomunikace,
elektro nebo v podobném směru
SŠ/VŠ mimo obor s praxí 1 rok na podobné
pozici

Další požadavky:
• odpovědný a proaktivní přístup k práci,
• schopnost pracovat samostatně i v kolektivu,
• dobré komunikační schopnosti při jednání s uživateli,
• mít chuť se zlepšovat, prohlubovat si kvalifikaci a posouvat se na vyšší pracovní pozice.
Pracovní náplň:
• správa, údržba a instalace podnikové síťové infrastruktury,
• zabezpečení funkčnosti podnikové infrastruktury a dostupnosti,
• řízení přístupu k síťové infrastruktuře a síťovým službám,
• konfigurace a aktualizace síťových zařízení včetně dohledu,
• správa a administrace serverů, storage, SAN, NAS,
• správa a administrace systémů CCTV,
• zajištění funkčnosti a dostupnosti síťových služeb,
• zajištění výstavby síťové infrastruktury, její opravy,
• zabezpečení zálohování a obnovování systémů, tvorbu DRP,
• administrace serverových operačních systémů,
• administrace vybraných serverových a síťových služeb,
• technická podpora pro ostatní IT oddělení a omezené míře pro uživatele,
• koordinace činností napříč podnikem, odděleními a pracovními skupinami.
Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání u stabilní firmy,
• pevnou pracovní dobu,
• podporu dalšího vzdělávání,
• možnost uplatnit vlastní nápady,
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
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•
•

zajímavou a rozmanitou pracovní náplň,
nadstandartní zaměstnanecké benefity (dle platné kolektivní smlouvy a zásad FKSP):
- dovolená v délce 6 týdnů,
- měsíční prémie,
- mimořádná roční odměna,
- odměny při pracovních a životních výročích,
- příspěvek na stravování,
- příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Nástup:

1. 7. 2022 nebo dle dohody

Termín pro podání nabídky:

30. 6. 2022

Kontakt pro zájemce:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka
Ing. Michal Vytlačil
specialista – ved. odd. personalistiky a mezd
📞+420 566 593 729, +420 603 925 088
e-mail: opmgeam@diamo.cz

Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou
smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, Stráž pod Ralskem, pokud bude
uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině.
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